SRL:n Seuratiedote 6.7.2007
1) Aluesihteereiden yhteystiedot
2) Nouse Ratsaille-päivä
3) Jäsenkampanja jälleen syksyllä
4) Hyvä Seura –päivät Vierumäellä
5) Hippolis on avannut nettisivut
*******
Aluesihteereiden yhteystiedot
ETELÄ-SUOMI: Sanna Sassi
sanna.sassi@ratsastus.fi puhelin 040-553 7513
Seutulantie 16, 04350 Nahkela
ma, pe klo 9-13 ja ti-to klo 15-19
HÄME ja KESKI-SUOMI: Meija Lahtinen
meija.lahtinen@ratsastus.fi puhelin 050-366 6689
Nelostie 1391, 17800 Kuhmoinen
ma, to, pe 8 - 12 ja ti, ke 16 – 20
Meija Lahtinen on lomalla viikon 28. Kiireisissä asioissa ota yhteyttä Sanna Sassiin
KAAKKOIS-SUOMI JA POHJANMAA: Tuula Pöyhiä
tuula.poyhia@ratsastus.fi puhelin 050-522 8622
Silmukuja 3-7 B 10, 45100 Kouvola
ma-pe 8.30 – 16.30
Tuula Pöyhiä on lomalla viikot 30, 31, 32 ja 33. Kiireisissä asioissa ota yhteyttä Sanna Sassiin.
ITÄ-SUOMI, LOUNAIS-SUOMI JA POHJOIS-SUOMI: Emmi Kupiainen
emmi.kupiainen@ratsastus.fi puhelin 045-122 5772
Taimistotie 3 B 19, 14200 Turenki
ma-pe 8.30 – 16.30
Emmi Kupiainen työskentelee Ratsastajainliiton toimistolla viikon 28 ja on lomalla viikot 29, 30 ja 31. Kiireisissä asioissa
ota yhteyttä Sanna Sassiin.
Sporttirekisteriä (jäsenyydet, lisenssit, käyttäjätunnukset), KIPAa sekä aluekilpailuja koskevissa asioissa seurojen tulee
olla ensisijaisesti yhteydessä oman alueensa aluesihteeriin.
*******
Valtakunnallista Nouse Ratsaille -päivää vietetään 2.9.2007

Nouse Ratsaille –päivä on ratsastusharrastuksen esittelypäivä. Tapahtuman järjestäjiksi voivat ilmoittautua
ratsastuskoulut, harrastetallit, yksityistallit ja ratsastusseurat. Ratsastusseurat voivat järjestää päivän SRL:n jäsentallissa.
Ohjelmavinkkejä löydätte osoitteesta: www.nouseratsaille.fi

Ilmoittautumalla ajoissa varmistatte ohjelmanne näkymisen liiton tekemässä valtakunnallisessa tiedotuksessa ja
markkinoinnissa. Materiaaleja toimitetaan vain 2.9. tapahtumia järjestäville SRL:n jäsentalleille ja seuroille.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: kielo.kivilohkare@ratsastus.fi (Kielo on lomalla viikot 28,29 ja 30)
*******

Syksyn jäsenkampanja
Edellisvuosien tapaan Ratsastajainliitto laskee oman osuutensa jäsenmaksuista puoleen 1.9. alkaen. Lähetämme ohjeet ja
päivitysaikataulut seuroille elokuussa. Innostakaa siis hevosihmisiä liittymään mukaan ratsastusseuratoimintaan!
******

Hyvä Seura –päivät Vierumäellä 5.-6.10.
Hyvä Seura -päivillä 5.-6.10.2007 seurat, SLU-alueet, lajiliitot ja yhteistyökumppanit kohtaavat innostuksen, liikunnan ja
juhlan merkeissä Vierumäellä Suomen Urheiluopistolla. Perjantaina koetaan upea Pohjola-palkintogaala
juhlaillallisineen. Lauantain työpajojen yhteisenä teemana on kuntien ja seurojen kumppanuus. Kumppanuutta
ovat syventämässä myös Nuori Suomi, Kuntoliikuntaliitto, Olympiakomitea ja Suomen Liikunta ja Urheilu. Hyvä Seura päivien sivuilta löydät ohjelman, infoja, ilmoittautumisohjeet ja taustatietoja Pohjola-palkinnosta.
http://www.slu.fi/seurapalvelut/hyva_seura-paivat_2007/

Palkintogaalassa jaetaan SLU:n Hyvä Seura Kuuluu Kaikille – hankkeen Yhdenvertaisuuspalkinnot 2007. Palkintoja voi
hakea ajalla 15.6.–17.8.2007. Palkintohaku on avoin kaikille kiinnostuneille. Palkintoa voi hakea rekisteröitynyt yhdistys,
joka on onnistunut edistämään yhdenvertaisuutta liikunnassa ja urheilussa. Lisäksi palkintoa voidaan ehdottaa
yhdistykselle ulkopuolisen tahon puolesta. Hakulomakkeen ja palkintokriteerit löydät osoitteesta
www.slu.fi/yhdenvertaisuuspalkinto
SLU:n suvaitsevaisuusvaliokunta julistaa myös Liikunta on yhteinen kieli -tunnustuspalkinnon haettavaksi. Palkinnon
saajaksi voi ehdottaa rekisteröityä yhdistystä tai yksityishenkilöä. Ehdotuksia otetaan vastaan perjantaihin 21.9.2007
asti. Tunnustuspalkinto voidaan myöntää ansiokkaasta liikunnassa ja urheilussa tapahtuvasta, hyvien etnisten suhteiden
edistämisestä, rasismin vastustamisesta, etnisten vähemmistöjen ja pääväestön välisen yhteistyön edistämisestä tai
etnisten vähemmistöjen osallistumisen edistämisestä. Nettilomakkeen voi täyttää osoitteessa: www.slu.fi/yhteinenkieli.
*******
Hippolis on avannut nettisivut
Osoitteessa www.hippolis.fi löytyy yhteinen tiedonlähde kaikille hevosihmisille ja muuten hevosista tai alasta
kiinnostuneille. Sivuston Tietopankissa on linkityksiä alan neuvontaorganisaatioihin, palveluntarjoajiin ja verkossa
julkaistuihin artikkeleihin, opinnäytteisiin sekä tutkimuksiin. Hevosalan ja sen liitännäiselinkeinojen yrittäjät ja
palveluntarjoajat voivat rekisteröityä sivujen palveluhakemistoon.

Hippolis – Valtakunnallinen hevosalan osaamiskeskus on Ypäjän kunnan hallinnoima hanke, jossa
ovat mukana yhteistyötahoina Suomen Hippos ry., Suomen Ratsastajainliitto ry., MTK, MTT,
ProAgria Häme, Hevosopisto Oy, HAMK, Agropolis, Hevossairaala, Forssan Seudun
Kehityskeskus, Forssa, Jokoinen, Tammela, Renko, Tuulos sekä hevosyrityksiä

